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PRoJETO DE LEt No 017t2021 DE 09 DE MARçO DE2021.

"tNsTlrur A cAMPANHe "coRlçÃo oe
MULHER", e oÁ ourus pRovtoÊrcns."

e cÂr'laRa MUNtctpAL DE BARRETRAS, ESTADo DA BAHIA, no uso
de suas atribuições legais e regimentais,

APROVA:

AÉ. í' - Fica instituída a Campanha "Coraçáo de Mulher", de alerta e orientação
às mulheres sobre o diagnóstico precoce e prevenção de doenças cardiovasculares.

Parágrafo Único - A campanha a que alude o caput será realizada anualmente

na última semana de setembro, coincidindo com o Dia Mundial do Coração, celebrado

em 29 de setembro, passando a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município.

AÉ. 2' A Campanha "Coração de Mulher", tem por objetivo reunir entidades que

envolvem as mulheres, grupos médicos e representantes da sociedade civil, a fim de

promover as seguintes açôes para prevenir e/ou que permitam diagnosticar doenças

cardiovasculares:

l- palestras;

ll- orientações;
lll- nutrição;
lV- examespreventivos;
V- verificação de pressão arterial.

Art. 3' Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala das sessões, 09 de março de 2021 .
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JUSTIFICATIVA

De acordo com pesquisas divulgadas, as doenças cardiovasculares estão

crescendo cada vez mais entre as mulheres e fazendo aumentar o número de mortes.

os números comprovam: de acordo com a sociedade Brasileira de cardiologia, a

cada dezmortes por infarto no Brasil, seis são do sexo feminino. lnclusive, as doenças

cardiovasculares sáo a principal causa de mortê em mulheres no mundo Entre elas,

as principais são o AVC (Acidente Vascular cerebral), popularmente conhecido como

derrame, e o infarto. No Brasil, uma em cada cinco mulheres adultas está em risco de

desenvolver doenças cardiovasculares. As possíveis causas que levam a um maior

índice de mortalidade por tais doenças nas mulheres, sáo o estilo de vida moderno, a

diferença nos sintomas e a falta de acompanhamento médico. É sabido que hoje em

dia, a mulher geralmente acumula vários papéis: trabalha fora, cuida da casa e da

família. o ritmo acelerado a expÔe ao estresse e favorece hábitos pouco saudáveis,

como sedentarismo e má alimentação, que levam ao sobrepeso e à obesidade' Aliás,

a obesidade é um dos fatores de risco mais preocupantes, já que 48o/o da população

feminina brasileira está acima do peso-segundo dados do Ministério da saúde. o
Índice de obesidade entre as mulheres cresceu de 11o/o para 18o/o desde 2006 Para

a mulher que fuma e usa pílula anticoncepcional, os riscos cardiovasculares

aumentam. outro fator importante é o envelhecimento, pois a pressão arterial e o nível

de colesterol tendem a aumentar com a idade. Nas mulheres, a partir dos 45 anos

pode começar a ocorrer uma diminuição dos níveis hormonais Com a chegada da

,"nop"u"", a incidência de doenças do coração aumenta Os sinais nas mulheres

sáo menos evidentes e podem ser facilmente confundidos com outras doenças,

ocasionando uma demora na identiÍicação de um problema cardiovascular. ou seja:

quandoapacientedescobreadoença,elajáevoluiu.Estemovimentoemfavordas
mulheres visa conscientizar o maior número delas de que e preciso cuidar bem do

coração.

Sala das sessÕes, 09 de março de 2021 '
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